
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

(เพ่ิมเติม) 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 70 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 12 – 15  กันยายน 2561  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ/ผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และ น าส่งรายงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองภายในวันปฐมนิเทศ (วันแรกในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต้องน าเอกสารมาประกอบการพัฒนา
ดังนี้ 
๑) ตัวชี้วัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 
๒) หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 

๓.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งในวันแรกของการพัฒนา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหตุ -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639 หรือ 
        092-7206688  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- เนื่องจากที่จอดรถของมหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถส ารองที่จอดส าหรับ

ผู้เข้าอบรมได้ (ขออภัยมา ณ ที่นี้) แต่ยกเว้นกรณีส าหรับผู้ที่แจ้งจองที่จอดรถสามารถ
ส ารองที่จอดรถในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษ 

- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  
หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 
โดยน ามาช าระในวันแรกของการพัฒนา 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
หลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย         

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ 
            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

       ๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 
       ๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 

                  ๑.๓ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
                 ๒.๑ การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

๒.๒ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
๒.๓ นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

             ๒.๕ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา  
             คุณภาพการปฏิบตัิงานของครูช านาญการพิเศษ 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู 
                  ๓.๑ พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
                  ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                  ๓.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๔.๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔.๒ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

                  ๔.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒.  น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงานประกอบด้วย  บทน า   
     เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๔    
     ตามล าดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่มในวันปฐมนิเทศ 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1  (ห้อง 201) 
ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางชนธิชา เศตะพราหมณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี สพม. เขต 1 
2 นางอภิญญา เชื้อปาน โยธินบูรณะ สพม. เขต 1  
3 นางสาวอ าภา ศรีวงศ์ราช นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 
4 นายมโนธรรม ทองมหา สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 
5 นางจารุพันธ์ วิไลจารุวรรณ เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 
6 นางวีณาภรณ์ ถาวรานุรักษ์ วัดพุทธบูชา สพม.เขต 1 
7 นายสุรเชษฐ์ อ้นเพ็ง มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 
8 นายทศพล ดีกระจ่าง รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน สพม. เขต 1 
9 นางสาวกุลกันยา กระจับเงิน มัธยมวัดสิงห์ สพม เขต 1 

10 นางสาวสว่างจิต โค้วบุญงาม วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 
11 นางอังคเรศ อิทธิปาทานันท์ วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 
12 นายณัฎฐ์สุภณ เนื้อศรี สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม. เขต 2 
13 นายธรรมรัตน์ ชูทอง สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม. เขต 2 
14 นางสาวชุติมา ปานแพ สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม. เขต 2 
15 นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม. เขต 2 
16 นางมนวิภา อ่อนศรี บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม. เขต 2 
17 นางสาวสมสมัย แพงดวง ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 
18 นางจารุภรณ์ บรรจงศิลป์ ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 
19 นางอัจฉริยา ทินวงศ์ ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 
20 นางสาววศาภรณ์ สันสน นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 
21 นางสาวปวิตรา คล้ายอยู่ นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 
22 นายสรายุทธ เนียมประดืษฐ์ สตรีวิทยา สพม.เขต 2 
23 นางสาวศศิชา แสงดอกไม้ สตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 
24 นางอภิรดี ตรีพืช วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3  
25 นางสาวศิรสา พฆันกุล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
26 นางสาวนฤมล สุนทรสุข วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม.เขต 3 
27 นางเยาวรัตน์ หมะสัน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม.เขต 3 
28 นางสาวสุชาดา ว่องไว ศรีบุณยานนท์ สพม.เขต 3 
29 นางสาวสิรินันท์ มาลัยแดง ธัญรัตน์ สพม.เขต 4 
30 นางสาวอรุณี ขุมทรัพย์ ปทุมวิไล สพม. เขต 4 
31 นางสาวกัญญกร โปร่งใจ ปทุมวิไล สพม. เขต 4 
32 นางสาวอินธุกาญ แสงสุริโยทัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 
33 นายสุขุม หาญนอก ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 
34 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 
35 นายอาคม ชื่นตา อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม.เขต 6 
36 นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ มัธยมวัดด่านส าโรง สพม.เขต 6 
37 นางสาวนิศารัตน์ ทับศรี วัดคันลัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
38 นางสาวสิริน สารีสิริ วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
39 นางสาวพรรณี เปรมปรีชาวงศ ์ วัดบางกระเจ้ากลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
40 นางอรุณ มูลเซอร์ วัดกลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
41 นางวิรัลยุพา พรมโสภา วัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
42 นางสาวนิโลบล บ้านใหม่ อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
43 นางสาวอังคณา หัสรังค ์ บ้านเขามะปริง สพป.จันทบุรี เขต 1 
44 นางสาวศิริพร ไพรวัน วัดโบสถอนุกูลสังฆกิจ สพป.อยุธยาฯ เขต 1 
45 นางสาวรัตนากร โฉมมิตร วัดอุทัย สพป.อยุธยาฯ เขต 1 
46 นางสาวทัศนีย์ จุรินทร วัดเจริญธรรม สพป.อยุธยาฯ เขต 1 
47 นางพิชชาภา โฉมมิตร วัดค่าย สพป.อยุธยาฯ เขต 1 
48 นางปิยพร มูฮ าหมัด วัดมณฑล สพป.อยุธยาฯ เขต 1 
49 นางสาวธิภาภรรณ แคล้วคลาด วัดบางเดื่อ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

50 นางสาวบุญทิชา ผิวอ่อน วัดปทุมทองสุทธาราม สพป.นครปฐม เขต 1 
51 นางกรวรรณ เสียงเสนาะ วัดเขาปิ่นทอง สพป.ราชบุรี เขต 1 
52 นางนงนุช ค าขันติ บ้านหนองสมบูรณ์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 
53 นางสาวปาณิสรา โม้ชา บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 
54 นางสาวณัชรัญ บุญมาไชย บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป.ขอนแก่น เขต 1 
55 นางณัฐพร แสงไว บ้านหนองตอสูแคน สพป.อุดรธานี เขต 1 
56 นางสาววิไลวรรณ ตาลสุก บ้านเขาคณฑา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
57 นางอรวรรณ วุทฒิลานนท์ ทหารอากาศบ ารุง สพป.นครราชสีมา เขต 1 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
58 นางสาวพจนมาน ผ่องจิตร์ ประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
59 นางสาววรรณธิดา โกยรัมย ์ ประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
60 นายสุเมธ ว่องไวลิขิต ประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
61 นางสาวกิติยา พรหมสอน อนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 
62 นางสาวกรวรรณ แก้วสีม่วง วัดเสาธงนอก สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
63 นายนพดล จูสกุล วัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
64 นางสาววิยะดา ด ารงค์เมือง บ้านแม่สะแมง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
65 นางสุนันทา สุขปลั่ง วัดบ้านพริก สพป.นครนายก 
66 นางทิพอาภา สมเสียง วัดบ้านพริก สพป.นครนายก 
67 นางสาวกาญจนาพร ค าแพงราช บ้านบ่อค า สพป.อุดรธานี เขต 3 
68 นางสาวปัญจมาภรณ์ ทาเอ้ือ บ้านสระแก้ว สพป.ชัยนาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 2  (ห้อง 202) 
ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางสาวอุบล เพชรสิงห์ มัธยมวัดด่านส าโรง สพม.เขต 6 
2 นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ มัธยมวัดด่านส าโรง สพม.เขต 6 
3 นางจิราภรณ์ เดชเจริญ วิสุทธิกษัตรี สพม.เขต 6 
4 ว่าที ่ร.ต.ธ ารง เดชเจริญ พูลเจริญวิทยาคม สพม.เขต 6 
5 นายบุญส่ง พลคีรี เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
6 นางสาวอิสรียา สินบ ารุง เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
7 นางวารุณี สังฆะศรี เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
8 นางสาวพรชัย ปิ่นเกิด ศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 
9 นางวารุณี  เลิศล้ า กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 

10 นางมัณฑนา สาสะ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.เขต 9 
11 นายธนภัทร สุนทรภักด ี สามพรานวิทยา สพม. เขต 9 
12 นางสาวอัจฉรา วัฒนอาภรณ์ สามพรานวิทยา สพม. เขต 9 
13 นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุล สามพรานวิทยา สพม. เขต 9 
14 นางสาวฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์ บางหลวงวิทยา สพม.เขต 9 
15 นายวณิชย์ เอ้ือน้อมจิตต์กุล งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม.เขต 9 
16 นายณรวัฒน์ กิจพาณิชย์เจริญ งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม.เขต 9 
17 นางสาวอารีรัตน์ คุ้มเดช สรวงสุธาวิทยา สพม.เขต 9 
18 นางขวัญตา นาครักษา บ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 
19 นางสาวจุฑามาส เจิมแก้ว ถาวรนุกูล สพม. เขต 10 
20 นางมยุรา ใจสงบ ถาวรนุกูล สพม. เขต 10 
21 นางเมศฐ์ปภา เมืองนาม สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 
22 นางศุภมาส ไชยปะ เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 
23 นางสาวยุวดี ผิววงษ ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 
24 นางปรียา แสงศรี ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 
25 นางสาวลลิตา ชาวกะมุด ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 
26 นางสาวพชรา บุพิ ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 
27 นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์ ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
28 นางสาวขนิษฐา แหวนประดับ ยางค าพิทยาคม สพม. เขต 25 
29 นายสุขสันต์ บัวสระ ภูเขียว สพม. เขต 30 
30 นายวีรวิชญ ์ ปราบิปู บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 
31 นายพลวิสันต์ สิงหาอาจ บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 
32 นางสาวศิราณี บุญมาก บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 
33 นางอรวรรณ ลักคษร บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 
34 นางนันทกานต์ สมันสุข บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 
35 นายภัทรพล ปัดติลาพัง บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 
36 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร หนองจอกประชานุสรณ์ สพม.เขต 42 
37 นายณัฐวุฒิ พรหมทรา บ้านนาโก สพป.เลย เขต 2 
38 นางสาวมิณฑิชา  ขวัญบุรี สระปทุม สพป.สระแก้ว เขต 2 
39 นายณัฐกร เงินอ่อน ช่องกุ่มวิทยา สพป.สระแก้ว เขต 2 
40 นายกิตติ ปิตะศก วัดพุทธิสาร สพป.สระแก้ว เขต 2 
41 นางศศินา รักปาน วัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2 
42 นางสาวยุพเรศ นีละนิยม สุเหร่าปากคลองส ารี สพป.นนทบุรี เขต 2 
43 นางสาวสุดารัตน์ บูชา วัดผาทั่ง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
44 นางสาวละมัย ปิดทอง บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 
45 นายสุชิน ห้วยหงษ์ทอง บ้านปากคลองลาน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 
46 นางนิศาชล ปานคง วัดน้อย สพป.นครปฐม เขต 2 
47 นางทิพวรรณ จงสุขสว่างจิต บ้านนายาง สพป.เพชรบุรี เขต 2 
48 นางสาวปิ่นเพชร ปิ่นเวหา บ้านคลองใหม่ สพป.นครปฐม เขต 2 
49 นายพรเทพ จันยิ้ม บ้านทรัพย์เจริญ สพป.จันทบุรี เขต 2 
50 นางสาวณิชมล แน่นหนา วัดนาจอมเทียน สพป.ชลบุรี เขต 3 
51 นางชยานี เพ็ชรกาศ บ้านตลิ่งชัน สพป.สงขลา เขต 3 
52 นางสาวเพียงใจ รองศักดิ์ บ้านโคกปรือ สพป.เพชรบูรณณ์ เขต 3 
53 นางสาวศิริพร ก ามาทอง บ้านโคกปรือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
54 นางสาวปิยธิดา ขาวโต บ้านทุ่งมะกอก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
55 นางสาวมะลิ บุตรจันทร์ ชุมชนหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
56 นางสาวกัลยา มาคะเซ็ง บ้านโนนฟันเรือบะยาววืทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5 
57 นางสาวรดาศา ลิขิตบวร เอกชัย สพป.สมุทรสาคร 
58 นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา บ้านบางน้ าจืด สพป.สมุทรสาคร 
59 นางสาวพิรดา ธุระเจน วัดโสมนัส สพป.กทม. 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
60 นางอาภาสินี ประสพศักดิ์ พญาไท สพป.กทม. 
61 นางจิรชยา จาระไน พญาไท สพป.กทม. 
62 นางธารทอง ศิริรัตนาวดี วัดอมรินทราราม สพป.กทม. 
63 นางสาวธนิตตา บุญมี วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันพัฒนาศิลป์ 
64 นางลัดดา สุระชาติ เพชรบุรีปัญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
65 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

66 นายบุญยัง เจริญฉิม ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ้ม) สพป.สิงห์บุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อ (เพ่ิมเติม) ณ วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 

  

                  

               

             

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง  พรมมูล) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
              มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


